
 
 

  

 

หลกัสูตร  Microsoft Excel (Macro & VBA) 

ภาพรวมของการเรียน 

หลกัสูตรน้ีครอบคลุมเน้ือหาการพฒันาโปรแกรม Microsoft Excel  ผ่านภาษา Visual Basic for Applications 
(VBA) ซ่ึงผูเ้ขา้อบรม จะไดรั้บความรู้ในเร่ืองการใชง้าน Macro และชุดค าสั่งต่าง ๆ ซ่ึงจ าเป็นในการพฒันาโปรแกรม และ
อ านวยความสะดวกในการท างานท่ีมีความซบัซอ้น ให้สามารถท างานไดส้ะดวกรวดเร็วมากขึ้น ซ่ึงอาจใชก้ารท างานผา่น 
Form Input เพื่อให้ผูใ้ช้ท างานได้เขา้ใจและง่ายขึ้น  อีกทั้งได้รับความรู้เพิ่มเติมในเร่ืองการใช้งาน Pivot ขั้นสูง , การ
ค านวณหาตน้ทุน (Goal Seek) และการค านวณหาตน้ทุนท่ีมีเง่ือนไข (Solver) และการเสนอรายงานผา่น Scenario manager 

ระยะเวลาท่ีใช้ในการเรียน 
หลกัสูตร  21 ชัว่โมง เรียนทั้งส้ิน  6 คร้ัง (คร้ังละ 3 ชัว่โมงคร่ึง) 

พืน้ฐานของผู้เรียน  
 Microsoft Excel 

โปรแกรมท่ีใช้ในการเรียน  
Microsoft Excel , Visual Basic for Applications (VBA) 

เหมาะส าหรับ 
ท่านท่ีตอ้งการพฒันาความสามารถในดา้นการท างาน Excel ในระดบัสูง 

วิทยากร 

อาจารย์ กฤติภณ  ธนนชนะกิจ 
อาจารยป์ระจ าหลกัสูตร  Microsoft Office, Excel Basic, Excel Advanced  
การศึกษา 
ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ เอกระบบสารสนเทศ  มหาวิทยาลยัราชมงคลภาคตะวนัออก วิทยาเขตจกัรพงษภูวนารถ 

 

 

 



 
 

  

ประโยชน์ท่ีได้รับ 

• ผูผ้า่นการอบรมจะสามารถพฒันาโปรแกรม Microsoft Excel  ดว้ย Visual Basic for Applications (VBA) เพื่อ
ท างานท่ีมีความซบัซอ้นและสร้างเคร่ืองมือเพื่อใหผู้ใ้ชง้าน Microsoft Excel ท างานไดง้่ายยิง่ขึ้น 

• ค่าใชจ่้ายในการส่งบุคลากรเขา้ฝึกอบรมทางวิชาชีพของบริษทั หรือหา้งหุ้นส่วนนิติบุคคล นอกเหนือจากหกั
ค่าใชจ่้ายไดท้ั้งหมดแลว้ ยงัไดรั้บการยกเวน้ภาษีเงินไดอี้กร้อยละ 100  ตามประกาศกระทรวงการคลงั 

• ผูเ้รียนสามารถเรียนทบทวนซ ้าได ้ฟรี 1 คร้ัง ภายในระยะเวลา 1 ปี   
• ผูผ้า่นการอบรมจะไดรั้บประกาศนียบตัร โดยความควบคุมของกระทรวงศึกษาธิการ 

ค่าอบรม 

ราคา 6,800 บาท  

ราคาสุทธิ ไม่มีภาษีมูลค่าเพิ่ม 

***เฉพาะนักเรียนเก่าของสถาบัน ลดเหลอื 5,800 บาท 

วิธีการช าระเงิน 

1. ช าระเงินสดดว้ยตนเองก่อนวนัเร่ิมอบรมเป็นเวลา 10 วนั 
2. โอนเงินเขา้บญัชี  "บริษทั เน็ตดีไซน์ พารากอน จ ากดั" 

ธนาคารกรุงศรีอยธุยา สาขาฟอร์จูนทาวน์  
ประเภทบญัชี กระแสรายวนั  
เลขท่ีบญัชี 253-0-02599-9  
(กรุณาส่งรายละเอียดการช าระค่าอบรมผา่น 
Email : contact@NetDesign.ac.th และ Line :: @netdesign ) 

3. สั่งจ่ายเช็คขีดคร่อมในนาม "บริษทั เน็ตดีไซน์ พารากอน จ ากดั" 
4. ช าระผา่นบตัรเครดิตไดท่ี้ เน็ตดีไซน์ ทุกสาขา 

 
Cancellation กรณีท่ีท่านมีเหตุจ าเป็นต้องการยกเลกิการส ารองท่ีน่ัง โปรดแจง้ล่วงหนา้เป็นลายลกัษณ์อกัษร
ก่อนวนัเร่ิมอบรมอยา่งนอ้ย 7 วนั มิฉะนั้นจะไม่คืนค่าอบรม 
  



 
 

  

Microsoft Excel (Macro & VBA) (Course Outline) 
คร้ังท่ี 1 Macro & VBA 

• ท าความรู้จกักบั Macro และ Visual Basic for Applications (VBA) 

• เรียนรู้การใชง้าน Record Macro , Absolute & Relative 

• ท าความเขา้ใจกบัค าสั่งในภาษา Visual Basic for Applications (VBA) 

• ฝึกใชง้านผา่น Record Macro ในหลากหลายสถานการณ์ ต่าง ๆ  

o ไปยงัขอ้มูลสุดทา้ยเพื่อพิมพข์อ้มูลเพิ่ม  

o Copy ขอ้มูลท่ีตอ้งการไปยงัต าแหน่งอ่ืน 

o Copy ขอ้มูลสรุปในแต่ละวนัของการท างาน 

o จดัการรูปแบบตวัเลข 

คร้ังท่ี 2 

 

Msgbox , if ,  select case  

• แสดงหนา้ต่างการแจง้เตือนผ่าน msgbox 

• เรียนรู้เง่ือนไขการตดัสินใจดว้ยค าสั่ง if … else … end if 

• เรียนรู้ค าสั่งการตดัสินใจผา่น select case … end select โหมดของ Layer, การลิงค ์
Layer การใชง้าน Selections 

• รู้จกัการบนัทึกงานเป็นสกุลต่างๆ เช่น .psd .jpg เป็นตน้ 

 

คร้ังท่ี 3 

 

Loop & ประยุกต์ใช้กับ VBA 

• เรียนรู้ค าสั่งการท างานวนซ ้า ดว้ย for … next , do while … loop 

• ประยกุตใ์ชง้านร่วมกบั VBA เช่น ค านวณผลรวม , ค านวณผลตามเกณฑท่ี์

ก าหนดให ้ 

 

 

 



 
 

  

คร้ังท่ี 4 Form Input 

• เรียนรู้การสร้างหนา้จอรับขอ้มูลของผูใ้ช ้เช่น Input , Button , Radio button , 

Check box , List 

• จดัการการจดัเก็บขอ้มูลผา่น Form Input ร่วมกบั VBA 

จดัการขอ้มูล List ผา่น VBA  
คร้ังท่ี 5 ทดลองสร้างงาน  

ออกแบบใบเสร็จแจง้หน้ี หรือเอกสารท่ีน่าสนใจ โดยใช ้Macro เขา้ช่วยในการ
ท างาน 

คร้ังท่ี 6 Function, Sub 

• เรียนรู้ค าสั่งส าคญัในการสร้าง Function , Sub 

• การรับค่าและส่งขอ้มูล ผา่น  Function , Sub  

สร้างตวัอยา่ง Function ส าหรับท างานใน Excel 
หมายเหต ุ:: Course Outline อาจมีการปรับเปล่ียนตามความเหมาะสมของนกัเรียนในคอร์สนั้นๆ โดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบ
ล่วงหนา้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


